
Aanmelding van staatssteun
 

Op 27/08/2013 is bij de Commissie een steunmaatregel aangemeld overeenkomstig artikel 108 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Na een eerste onderzoek is de Commissie tot de
bevinding gekomen dat de aangemelde maatregel binnen de werkingssfeer van de mededeling betreffende
een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde soorten staatssteun (PB C136 van
16.06.2009, blz. 3-12) zou kunnen vallen.
De Commissie verzoekt belanghebbenden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen
maatregel aan haar kenbaar te maken.De belangrijkste kenmerken van de steunmaatregel zijn:
 
 
Referentienummer van de steun SA.37097

Lidstaat Nederland

Referentienummer van de lidstaat

Regio -
-

Steunverlenende autoriteit Ministerie van Financiën
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag
www. rijksoverheid.nl

Benaming van de steunmaatregel Multiplier Giftenaftrek

Nationale rechtsgrondslag Artikel I, onderdeel E (artikel 6.39a van de Wet inkomstenbelasting 2001)
Geefwet Artikel IV, onderdeel D (artikel 16 lid 3 van de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969) Geefwet Amendement Van Vliet De verlenging
zal geregeld worden in Belastingplan 2014 (art. 10b.1, lid 1, Wet IB 2001 en
art. 35 Vpb)

Voorgestelde communautaire
grondslag voor de beoordeling
Type maatregel Regeling

Wijziging van bestaande
steunmaatregel

Prolongation SA.34357

Duur (regeling) 01.01.2017 tot 31.12.2017

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Typen begunstigden Alle bedrijven

Begroting Totaalbedrag: EUR 5,00 (in miljoen)
Jaarlijks bedrag: EUR 5,00 (in miljoen)

Steuninstrument (subsidie,
rentesubsidie)

Versmalling belastinggrondslag

Opmerkingen betreffende mededingingsvraagstukken dienen uiterlijk 10 werkdagen na de datum van
publicatie van deze samenvatting bij de Commissie te zijn ingekomen en dienen vergezeld te gaan van een
niet-vertrouwelijke versie van die opmerkingen, die aan de betrokken lidstaat en/of andere belanghebbenden
kan worden verstrekt. Opmerkingen dienen, onder vermelding van referentie¬nummer SA.37097 per fax,
post of e-mail op het volgende adres worden toegezonden:
Europese Commissie



Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie Overheidssteun
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.
Stateaidgreffe@ec.europa.eu


